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......PP.521األمراض الباطنةأمراض اجلهاز اهلضمي

......PP.521األمراض الباطنةأمراض القلب واألوعية

PP211.PP.521األمراض الباطنةأمراض اجلهازالتنفسي

PP211.PP.521األمراض الباطنةأمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية

......PP.521األمراض الباطنةاألمراض العصبية

PP21...P.521األمراض الباطنةأمراض الدم ونقل الدم

5211PP2111PPاألمراض الباطنةأمراض الكلية

......PP.521األمراض الباطنةأمراض اجلهاز احلركي

......5211PPاألمراض الباطنة(اخلمجية)األمراض املعدية 

العناية املشددة
األمراض الباطنة أو التخدير واإلنعاش 

......20621PPوالعناية املشددة أو طب الطوارئ

......5211PPطب األطفالأمراض اخلديج والوليد

......5211PPطب األطفالأمراض الدم واألورام عند األطفال

......PP.521طب األطفالاألمراض املعدية عند األطفال

......PP.521طب األطفالاألمراض اهلضمية عند األطفال

......5211PPطب األطفالاألمراض القلبية عند األطفال

2023-2022العدد املقرر قبوله يف  الدراسات التخصصية السريرية الفرعية حلملة شهادة الدراسات التخصصية العامة للطب البشري 

شهادة الدراسات التخصصية العامةشهادة الدراسات التخصصية السريرية الفرعية

حلبدمشق

خرجيي اجلامعات احلكومية 
السورية

خرجيي اجلامعات غري السوريةخرجيي اجلامعات غريالسورية
خرجيي اجلامعات احلكومية 

السورية
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......PP.521طب األطفالاألمراض العصبية عند األطفال

......PP.521طب األطفالأمراض الكلية عند األطفال

......PP.521طب األطفالأمراض الغدد الصم واالستقالب عند األطفال
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.سيتم التفاضل بني الطالب من خرجيي اجلامعات اخلاصة والشهادات غري السورية على شواغر العرب واالجانب كتلة واحدة ويتم قبوهلم وفق املعدل األعلى وفق االختصاصات املتوفرة من شواغر العرب واألجانب خلرجيي اجلامعات احلكومية يف كل جامعة **

وأبناء املفقودين وأزواجهم وذلك % 70من العسكريني اجملندين واالحتياطيني وأبناء جرحى العجز الكلي واجلزئي الذي اليقل عن % 35والتزيد على % 30أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي واجلزئي وجرحى العجز بنسبة التقل عن *  
فما فوق بسبب % 40جريح الوطن للمصابني بنسبة عجز - من العسكريني يف اجليش والقوات املسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على أيدي عصاابت ارهابية أو عناصر معادية   

احلرب أو العمليات احلربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية من عسكريو اجليش والقوات املسلحة، وعسكريو قوى األمن الداخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل إبمرة اجليش العريب السوري،   وسيتم التفاضل بينهم  كتلة واحدة ويتم القبول وفق 
املعدل األعلى

اجملموع العام
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